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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya penggunaan teknologi berbasis internet kini mulai marak 

dikalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun. Hal ini, membuktikan 

bahwa perkembangan teknologi komunikasi sudah bisa dikatakan sangat pesat 

karena sudah dapat dijangkau sampai ke desa-desa. Dengan adanya 

perkembangan teknologi komunikasi ini, akan dapat mempermudah kegiatan 

seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Sehingga, 

tidak ada lagi jarak dan waktu yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dalam 

berkomunikasi. Dimanapun berada, manusia dapat melakukan kegiatan 

komunikasinya dengan siapapun  dan melalui media apapun yang berkembang 

saat ini. 

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi 

baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. 

Perkembangan teknologi seperti halnya internet, telah mengubah pola interaksi 

masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah 

memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan, 
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industri maupun pemerintah. Dengan hadirnya internet telah menunjang 

efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai 

sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga 

lainya. Dampak positif dari perkembangan teknologi internet adalah dapat 

membantu mempermudah penggunanya dalam pencarian informasi, artikel, 

lowongan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Disamping memilliki sisi positif 

internet juga memiliki sisi negatif antara lain membuat manusia menjadi malas, 

bahkan dengan hadirnya internet dapat mempermudah akses suatu tindakan 

kriminalitas melalui dunia maya. 

Perkembangan internet kini sudah sangat beragam, dari perkembangan tersebut 

salah satunya adalah berkembangnya media sosial. Media sosial adalah sebuah 

media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social networking (jejaring sosial), 

wiki, forum dan dunia virtual. Blog, social networking (jejaring sosial), dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum dan banyak digunakan oleh 

masyarakat di seluruh dunia. 

Media sosial saat ini telah menjadi sebuah gaya interaksi baru dalam masyarakat 

Indonesia. Munculnya berbagai macam media sosial seperti facebook dan twitter 

secara tidak langsung berimbas pada perubahan pola gaya interaksi masyarakat 

yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang di dapat, Indonesia merupakan 

pengguna facebook keempat terbesar di Dunia dan kedua di Asia, dengan jumlah 

pengguna sampai tanggal 1 Agustus 2012 adalah 42.785.000 pengguna 
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(http://salingsilang.com/baca/kesalahan-data-indonesia-naik-lagi-ke-lima-besar-

negara-pengguna-facebook-terbesar). 

Jika dilihat dari sisi dunia bisnis angka 42.785.000  juta merupakan sebuah pangsa 

pasar yang sangat menggiurkan. Jika dikelola dengan maksimal maka dari 

42.785.000 juta pengguna facebook di Indonesia tersebut adalah merupakan calon 

konsumen yang sangat potensial untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaku 

bisnis online. 

Fenomena yang tidak kalah hangatnya saat ini adalah pemanfaatan media sosial 

sebagai wadah berbisnis baru yang cukup menantang, yakni bisnis online. Bisnis 

online merupakan sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dengan 

menggunakan perangkat komputer yang tersambung ke jaringan internet. 

Perangkat komputer ini lazimnya seperti desktop, nettop, notebook, netbook, 

ataupun smartphone. Internet marketer  mengasumsikan segala kegiatan bisnis 

yang dilakukan secara online dengan menggunakan internet sebagai media 

pemasaran produk dan jasa  adalah merupakan bagian-bagian dari bisnis online 

(http://www.metris-community.com/definisi-bisnis-online/).  

Transaksi jual beli online tidak seperti melakukan transaksi jual beli pada 

umumnya, mereka bertemu kemudian baru ada transaksi jual beli. Dalam 

transaksi jual beli online transaksi dilakukan tanpa melalui pertemuan. Misalnya 

bisnis online melalui media sosial seperti  facebook, mereka hanya berkomunikasi 

melalui media sosial tersebut atau melalui SMS hingga akhirnya terjadi transaksi 

jual beli barang atau jasa yang diinginkan konsumen.  
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Belanja online sekarang telah menjadi bagian dari gaya hidup dalam masyarakat. 

Meskipun berbelanja ke toko, mall atau di pasar tradisional yang sering kali 

menjadi sarana untuk berekreasi, bisnis online kini menjadi trend tersendiri. 

Setiap online shop menyediakan pengalaman serta karakter yang unik dan 

berbeda-beda antara online shop satu dengan online shop lainnya. Saat ini, 

keterbatasan waktu hampir dimiliki oleh setiap masayarakat di Indonesia. Oleh 

karena kesibukannya yang padat, hingga akhirnya secara bertahap masyarakat 

harus melakukan kegiatan-kegiatan diluar jam sibuknya dengan cara yang serba 

instan. Belakangan ini juga, banyak terjadi kasus penipuan menggunakan 

transaksi elektronik (e-Commerce) melalui media sosial yang tentunya merugikan 

bagi pelaku bisnis online dan membuatnya enggan untuk melakukan transaksi 

elektronik(e-Commerce) melalui media sosial jika ingin membeli sesuatu. 

Pengelolaan suatu bisnis online tidak semudah seperti mengelola bisnis dengan 

cara-cara tradisional, untuk mampu bertahan dan bersaing dengan binis online 

lainnya dibutuhkan strategi yang jitu yakni dengan menerapkan komunikasi 

pemasaran yang baik dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen 

untuk berbelanja di sebuah online shop yang dikelola. Komunikasi adalah 

merupakan hal terpenting dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan 

konsumen. Pesan-pesan yang diterima pancaindera selanjutnya diproses dalam 

pemikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, 

sebelum dinyatakan dalam tindakan (canggara, 2006 : 119). 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana dimana 

perusahaan atau pengusaha bisnis tertentu berusaha menginformasikan, 

membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 
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tentang produk dan merek yang dijual. Hal ini berarti, komunikasi pemasaran 

mewakili “suara” dari perusahaan dan merek perusahaan serta sarana yang dapat 

membangun dialog dan juga membangun hubungan dengan konsumen (Kotler, 

2009 : 510).. Dalam memasarkan produk, pengusaha bisnis online perlu menjalin 

komunikasi dengan para konsumen. Karena dengan adanya komunikasi, maka 

konsumen dapat mengetahui produk yang ditawarkan oleh penyedia online shop, 

hingga sampai tumbuhnya minat konsumen untuk membeli hingga melahirkan 

kepercayaan konsumen  bagi itu sendiri terhadap online shop tersebut. 

Membangun sebuah minat dan kepercayaan konsumen dalam bisnis online yang 

dilakukan sebuah online shop bukan merupakan hal yang mudah, disisi lain dalam 

dunia internet sebuah identitas sulit dipercaya kebenarannya. Penyampaian pesan 

yang dilakukan online shop dalam pemasarannya harus benar-benar tepat pada 

sasaran, sehingga minat dan kepercayaan konsumen itu dapat tumbuh. 

Hal ini menginspirasikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan sebuah online shop yakni Yankeiz.com 

yang memanfaatkan media sosial dalam mengiklankan produknya. Disini 

yankeiz.com menggunakan media sosial facebook dan twitter, namun penggunaan 

media sosial twitter bisa dikatakan tidak aktif karena sampai saat ini media sosial 

twitter yankeiz.com hanya memiliki 55 tweet dan tidak bertambah lagi. untuk itu, 

penulis hanya membahas media sosial facebook yankeiz.com karen media sosial 

facebook yankeiz.com terus berkembang aktif sampai saat ini. 

Alasan penulis memilih yankeiz.com sebagai objek penelitian adalah dikarenakan 

yankeiz.com merupakan salah satu online shop yang menjual Handphone 
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Blackberry Blackmarket atau Blackberry Ilegal melalui media sosial seperti 

facebook yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Disisi lain, jika diperhatikan 

yankeiz.com yang background-nya sebagai supplier Blackberry Ilegal tentunya 

memiliki keterbatasan dan keterbukaan dalam memasarkan produknya terhadap 

pihak-pihak tertentu jika dibandingkan dengan supplier legal. Namun pada 

kenyataannya, masyarakat Indonesia kebanyakan menilai suatu barang yang akan 

mereka beli tanpa memandang resmi maupun ilegal tetapi melihat dari sisi harga 

yang ditawarkan.  

Di sisi lain penulis ikut berpertisipatif terhadap bisnis online yang dijalankan 

yankeiz.com yang berawal menjadi reseller, dimaksudkan agar bisa lebih 

memahami dan mendalami serta bisa lebih mudah dan dipercaya untuk melakukan 

penelitian secara kualitatif terhadap strategi yang dilakukan yankeiz.com itu 

sendiri dalam komunikasi pemasarannya  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu : “Bagaimanakah strategi komunikasi pemasaran 

Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen melalui 

media sosial facebook sebagai sarana pengiklanan?”. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran 

Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen melalui 

media sosial facebook sebagai sarana pengiklanan.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan 

strategi komunikasi pemasaran dalam menumbuhkan minat dan 

kepercayaan konsumen melalui media sosial facebook sebagai sarana 

pengiklanan. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dalam memberikan analisis dan informasi mengenai strategi 

komunikasi pemasaran Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan 

kepercayaan konsumen dengan memanfaatkan media sosial facebook 

sebagai sarana pengiklanan produknya. Sehingga dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 


